


 تاهّمألاَو ءابآلاَو نيِمّلَعُملا ىلإ

 زّرعي دْرَّسلا اذه .تاياكحلا دْوَّس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي

 امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوّقلتي يتلا ةيبرعلا ةغللا
 تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرّيعم تاكرح نم كنع ردصي

 يف اهنومّلعتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا نورس لافطألا .اهسفن ةياكحلا مهفو
 ءاهيلإ نوعمتسي يتلا تاياكحلا لالخ نم «تدادزا دق سردلا ةعاق

 لانو ةيويح

 يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق ءلواح تاياكحلا هذه نم ّلك يف

 .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا «ةءارقلا دعبو اهتءارق ءانثأ

 ةيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا مّلعتيس
 وشم حيحص وحن ىلع ةءارقلا

 كوت «ةءارقلا اهيف ديعت ةّرم ّلك يف .اًرارم لافطألل ةياكحلا !رقإ
 ةلئسأ لأساو ةروصلا نع ْفّدحتو «ةفلتخم ةحفص دنع

 ةياكحلا ةءارق لبق

 .لافطألل اهأرقت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع بّرّدت
 ةفلتخملا تايصخشلا َراودأ اهب يّدؤت ةفلتخم تاوصأ يف رف .

 .ةياكحلا يف

 يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع ْبّردت »

 .ةنيزح كتوص ةمغن لعجا ءاًئيزح ةياكحلا
 عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ْمدختسا »

 .ةياكحلا



 نأ لافطألا نم ٍثلطاو ءهتحت كعبصإ ردم «ناونعلا أرقت ْذِإ

 نع مهلأسإ .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف اوركفي
 .لضٌملا ةروُبَس ىلع تاعّقوتلا كلت ضعب ْنّوَدَو ءمهتاعقوت
 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف

 .هرّوص لافطألا ىزب ثيحبر باتكلا كسمإ

 «ةفلتخم اًناوصآ اًمدخدسم :ةيلسم ةقولشم ةقيرطب ةياكحلا !رقا

 ىلإ دع .لعفت امب عتمتست كّنأ لافطألا ىري نأ ىلع شرحاو

 .ةياكحلا عوضوم لوح لافطألا تاعقوت

 دعاسي روصلا لّمأت ّنأ فيك لافطألل ْنّيَبو روصلا نع ُثَّدحت

 1 .ثادحألا مهف ىلع

 ةّيصخشلا ىلإ ُرشأ أ ««تلاق» وأ «لاق» ةرابع ىلإ لصت امدنع

 " .مّلكتملا ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل ةّينعملا

 ةءارقلا دعب

 اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا ّمث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب غجاد

 نا ياواد
 لوح لافطألا تاعّقوت ىلإ ْدُع ,ةّرم لّوأ ةياكحلا أرقت نأ دعب

 .اهتّحص ىدم ىرتل اهعوضوم
 موسر لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورّبعي نأ لافطألا نم ٌبلطأ

 .هب نوموقي يّنف عورشم لالخ نم وأ اهنوّدؤي ةيليثمت وأ اهنومسري
 اذإ مهلأسإ .مهموسر وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اًيفاك اًنقو مهطعأ
 .ةياكحلا يف ثدح امل هباشم ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك
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 ةايغ نافيي ةتحورو تاَطَخ نات هْواَمّزلا يدق ّق

 .اًدج ِنْيَئيِرَح اناكف اًدالْوَأ اقّرْرُي ْمَل امُهّنَأ الإ ةَحِلاَص ٌةَثداه

 ةدشولا تع اه ىبفكي ٌدحاو دلو :ُةْجْوَّزلا كلا

 «!راهّنلا ٌلاوَط ىَنَع ٌبئاغ َتْنَأَو

 هللا انكُردَي نأ َلَمْجَأ امف ءٌّنَع كعم» :ُباَطَحْلا ٌباجأف

 «.احرم انتي ًالْئيو ءانلْوَح ٌموحَي اَلْفِط

 يف اَلْفِط َقَررُت ْنَأ ىضزأ» :ُةَجْوَّزلا ِتلاق ٍمْوَي َتاذو
 ُهَبِحَأ لْفِط يدْنِع ّنوكي نأ ُهاْنمَتَأ ام لُكف .عّبْصإلا مْجَح 1 1 ىو ا دع هع وسر رك هدا” يف أ ع

 '.دي يتتْعَأو

 لا 12 أ
 ناك ام ءُزيزَعلا ٌئراقلا اهّيأ ءلّبَحَت

 .اًريغَص اَلْفِط اقزُر َنيح

 عّبْصِإ مجَح يف « ءِبَجَعْلَل ايو ناك َلْفَطلا َكِلذ ّنآ َرْبَع 1

 :ريغّصلا اموت «ٌكِلذل فادلاو ةاقضف .ماهبإلا







5 3251 
 -2 يد حا امُهَلْفِط ا هئَخَوَرَو ُباَّطَحلا ذخأ

 7 اَدَلَو ناك ْدَقَف ءَكِلذ عمو .وُه امك اًريغَص َّيِقْب هَمْجَح َّنَأ الإ
 عرب 2

 ٌهادِلاو ٌناكو موي َدْعَي امْوَي ءاكّذو اًطاَشت ُدادْرَي اك

 ْنَل ُهّنَأ ٍنادِقَتْعَي اناك امُهّنِكلو هْيَلِإ ثيدَحلاب ِناَعِتْمَتْسَي

 ناكف ديطقلا اهوقاقأ ٍلَبقَتْسُمل | يف امِهِتَدَعاسُم ْنِم 9

 .ِهْيَدِلاو دِعاسي ْنَأ ٌعيطَتْسَي ُهّنَأ ُدِقَتْحَي

 :ُباَّطَحلا لاق مْوَي َتاذو

 ةَبَرَع ةةابِق يف ينَدِعاسيُف كريبَك ناك اموت َتْيَلا
 «.ناصحلا

 انأ ءَكِلَذ ىلَع ُرِيْقَأ انأ» :ِهتْوَص ىلْعَأِب اموت َّحَرَصَق

 وك م4 ه6 ع
 ىلَع ىّبَع ُرِدْفَت ال َتْنآف .ثُكْسأ» :ُهّمَأ ُهَ :همأ

 | «.َكَسْفَت يذؤُتو ٌعَقَت فْوَس .(ةكايقلا ٍلْبَح) ِنَس



 تا و 4 2: كلا 1 0 2 هع بود 5 1 7

 اذه دوفتس تيك 4 ىكذل دلَول اهي ل ل ذه د ف يك 27 ١

 (؟مْخَّضل ا َءيشلا



 هل ٌلوقأ انأو ءناصحلا ِنّذَأ يف يلعذأ» :اموت تباجأف ركل ا 5 0-
 ع

 يبأ ينلوحي الس لا لإ 012

 ) 771511742 ناصيبلا هدأت «يناهت الو .ينآ 37

 كنَهَع كلو كبل فاحأ الكف يّنإ» :مَألا ِتلاقف

 0ك ترجل نأ اانيلع .كلذل .ةريبك ةدعاسم كان 7

 «.ادّيَج َكَلْوَح امب ْكََّسَمَتو ءاّصيرَح



 ب ع

 00 ناصحلا ِنْذَأ لخاد اموتو ٌةَبَرعلا ٍتقلطنا

 يق ٌيِرَّطلا تاك اذإف او ٌرِدصُي خادو .ُةَلْوَح امب

 ءةجِعْرُم َةَرْعَو ثلاك اذإو .«غرشأ» :ناصحلل لاق
 ُلَهمَتي ذأ رشف «ُميطُب ٌناصحلاو .'لْفَم ىلع :لاق

 اموت ٍنالُجّرلا َعِعَس .ِْيَْجَرب ٍتيرَطلا يف ُةبرَعلا ترم
 ٍصْخَش َتْوَص اعِمَس َنيح اشََدْئاَف «.ٍلْهَم ىلَع» :لوقَ

 .اًدَحأ ايري ْمَلو ّناصحلا ُمُلَكُي





 ْمّلَكُي اَنْوَص َتْعِمَسَأ» :هبحاصل نْيَلْجَّرلا ٌدَحَأ لاق

 «؟ٌناصِحلا

 هاتؤنم تقيس: ىلا :ثنعوتا دككلا لكرلا تاجات

 «.اًدَحَأ ىرأ ال «قئاس الب َةَيَرَعلا َّنِكلو

1 



 امم َدكاَتتف ةبرعلا عّبْتت لاعَت» :ْلّوَألا ُلُجَّرلا لاق

 («.انعمَس

 .ًناصحلا ْمّلَكُي اًنْوَص اًّلْغِف اعِمَسو ّدبَرعلا ِنالُجّرلا عب
 ُلَِمْشَي يذلا ناكملا يف ُةبَرعلا ِتّقَقَوت ٍناِحَدْنُم امُه امتي
 :اًلئاق اموت ُتْوَص َعَفَتْراَو «هيف ُباَّطَحلا



6 
 ةتنقخأا» :لاقو ورييك ةقاعقي ثاطخلا َدَعَش

 ّنِكلو هتَبَرَعْلا ةدايِق ىلع ٌرداق َكَّنأ ُْبَسْحَأ ُتْنُك ام .اموت

 َكَرْدَآَف .ِهِفَيَك ىلع ُهَعَضَوو قرب ُهَتْبا َلَرْنَأ ّمُث
 «ٍقِئاس ٍرْيَعب ُريسَي ٌناصِحلا ناك َتفْيَك ٍِئَدْنِع ِنالُجَّرلا

 .غيجَي ُتْوَّصلا ناك َنْيَأ ْنِم افَرَع امك



 اهّيَأ َكَنْا ىكْذَأ ام» :باّطَحلل نْيَلُجَرلا ٌدَحَأ ّلاق

 هب قكعتو هن ةلئاعم ةلياعتس ؟ُةاّبإ اككيَِيأ !تاطخلا

 «.انّتبا ناك ْوَّل امك
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١ 

 :لاقو بارْغتْساِب ِنْيَلُجَّرلا ىلإ ُباْطَحلا ّرَظَن 5

 ؤلو ُةَعيِبَأ ْنَلو .ينبا ُهّنِإ ؟هاّيِإ امُكْعيبَأ فْيَك ؟هاَيِإ امُّكْعبَأ»

 ز[ ماي لل امني بزقلاو هيلاسلا ىلغ شط يأ اي فتم

 «.َكْيَِإ دوعأو ِنْيَمْوَي

 ِنالُجّرلا ّلَحَرَو .َُتبا َم عبي ْنَأ ءودَرَت َدْعَب ءُباَّطَحلا لب

 1 4 .امِهّرِس يف ٍناكَحْضَي ءِنْيَحِرَف





 كّريثَك الام انَلَكُي ْنَلو» :ُرَآلا ُلُجَدلا لاق

 يف َكَعَم ُلِقَيو هاليلَق ُلُكأَي ءمْجَحلا ٌريغَص ُهَّنإف
 «.كانُه ٌمانّيو َكِيْيَج

 ِبْيَج يف ٌرِقَتْسُم اموتو ءِنالُجَّرلا ىشَم اذكهو

 ]ل .ِهِلّْوَح ْنِم ةّباغلا َرِظانَم ُبِقارُي امِهِدَح



 ىلإ ٍلوصؤولا ىلإ ِنْيكوَشَُم ِراَّنلا َلاوَط ٍِنالُجَّرلا ىشَم

 ٍلُجّرلل اموت لاق ءءاسّملا َدْنِعو .امهقيرط يف ٍةَيِدَم ِلّوَ
 ٌديرَأو ياقاس ْتَسِيَي ْدَقف ءَكِلْضَف ْنِم ينلزْنأ» :ُهَلِوْحَي يذلا

 اسلَجو ءاموت الّرثأو ءِنالُجَّرلا َفَقَوف «.اًليلَق امُهَكّرعُأ ْنَ
 َكّرَحُي نأ ُديِرُي ُهّنأِب اموت َرَهاظَت .ِناحيرَتْسَي ٍضْرَألا ىلع
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 ك1 2207022217 0 نحجلا تاب لكذل
 29 00 ناكصلاف ١ متع يف 00 05 َقَمْرْلا ع ع

 ٍرْخُج لخاد ىفتخلا ّمُث َكِلَذ اموت لاق «.ٌرارفلا,ُمُهْيَلَع





 يللا ناك اّمَلو .ِنْيَلْجَّرلا َنِم د ضلت نأ اهرت دعا

 ع ودم لوم وك دقت ل

 َماني) َوْفْغَي ْنَأ ُكِشوُي ّناكو هِةَقَدَّصلا ّلِخاد اموت ىقْلَتْسِ

 .اًناوضَأ َعِمَس َنيح (اًيلَق



 ْنِم ِنْيَبيرَق ِنْيَّصِل ْنَع ٌةَرداص ٌتاوضألا َكْلَي ثئاك

 ىلع ,لضفت نأ زك تنكو + نكضللا ذأ لاق: ةاموت انحك

 «؟هيَّضِفو ّينَعلا ٍلُجَّرلا ٍبَمَّذ

 «.تيك امُكَل لوقأ انأ» :الئاق اموت ّحّرَصف

 ادَحَأ َتْعِمَس لَه» :لاق ّمُث ةظْخَل يناثلا ٌّصّللا َتَّصْنَأ

82 0 

 نالّصضْحَك َفْبَك امُكَلُدَأ انآو ءامُكَعَم ىتاذخ» :اموت لاقف

 (.ٌّيِنَعلا لام ىلع
 فو





 : ادَجّوف ءِناِنَحْبَي اذَحأو ضْألا ىلَع ِنالُجَّرلا َمَكَر

 ٍريغَصل ُنِكْنُم تفيَكو» :لاقو امُهُدَحَأ ُهَطَقَتْلِا .اموت

 «؟انَدِعاسُي ْنَأ َكِلِْم



 0 9 اكل يهز نأ ناذيرثأ ؟قاَديرت مك

 َرِواجُم ٍةَقْرَغ يف ُمانَت ثّئاكو ٌةَحاَّبَطلا ٍتَطَقْبَتْسِ

 .ِتْوَّصلا ىلإ ٌتِصِنُت اهريرَس يف ْثَمَلَجو

 ©«: لاخلا مزاو «خارّصلا 8 فك ٌلوجْزَت» :نْيَسِماه

 الأ









 لاَقَك .اًثفاد اًمِعان ةّيِشاملا ٍةَريظح يف ٌفّلَعلا ناك

 ءٍِفَلَعلا ّقْوَق مترا ّك (.ِتْيَبلا ٌقيِرَط ٌدِجَأ اَذَع» :اموت

ِ 

 ضب َيِنَتِل ةَيِش هدف ىلإ رهاب ْتَبَمَد .اهياخكو
 .اموت اهيَلَع ُمانَي َّن اك يلا اهَسْفَت َةَمْوَكلا ٍتّلَمَحو .ٍفّلَعلا



 و5
 م : ضل /

 5 3 256 يح 8 9 و 0 ح 5 : : ريبخ : 3
 طَسَو هوّرقبلا ِةَدِعَم ص طك :

 0 2 قانشأ يش
 1 1 يصب 3

 3 هيف رَبي 1 اخ .



 ناكملاو انك ٌديِدُك ُمالَّظلا» :لاقو اموت فاخ

 ع
 قبض

 ثّئاكو ءِفّلَعلا ٍلوانَت يف ٌةَِوَتْسُم ثتاكُف ُةَرَقَبلا أ ١4

 :ِهِتْوَص ىَلْعَِب َّحَرَصَف .اموت ىلَع ٌناكَملا قاض ْتَلَكَأ امّلُك رك



 مك ٍرْخَي اًنوَص تَعِمَس َنيح ةخابطلا ٍتعِزف 08 5-2 0000“ هك 0

 لُجَّرلا ىلإ ْتَضَكَرو .اهِدي نم َوْلَّدلا طَقَسو هَدَرَقَبل

 (!ُملَكَتَت ٌةَرَقبلا يدّيَس يِدّيَس) : حرصت ّيهو ينَعلا

 «.مَّلَكتي ال ٌدبلاف :ٌةئونْجَم ِتْنأ» :ُيَلا لاقت

 :اَدَدَجُم اموت َّحَرَص َةَظْحَّللا َكْلَي يف ءْنِكل
 «!ٌقيَتْخَأ ُداكأ ءالكَأ كفك 2



 .اهحبذ نم دب ال ,كِلذِل .هنأو ءةَرقبلا - قيد سووا 1 09 و 53 3 0 | كدّملا نأ يَ
 6 يف اموتو ءاَديعَب ةدِعَملا ِتيقلأو ُرَقَبلا ٍتَحُِ 31 3 8 5

 ىلإ ةغأو جرغل 81 م دزرفا نطق ا ىإ قجرر هنو ٌبِرْضَيو كَل جَرْخَم ْنَع 0 1 ٌلُكِب ََكَدْنإ
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 «.ٌمِئاج اًمِئاد انأ» :ُبْكَّذلا ِباِجَأَ

 5 كي لع كلذأ) .اموت لاق



 بطعم ىلإ للَسي نأ حطي فيك لَب اموت نيب
 موحُنلا عاوْأ ُهَلُهَدَعُي َدَحَو ِكاَبْشلا ٍنابْضُ نيب ْنِم ِتْيبلا
 ١ 1 .َكانُه اهُّدِحَيَس يلا َّيهَّشلا ٍةَمِعْطَألاَو

 9 تحبي قلن ليلا طبم املاحو .َعمَس امي بدلا حر
 7 ِكاّبُّشلا ٍنابضُق ربع ٍلَسَّتلا يف ٌةَبوعُص ْدِجَي ْملو .ِتْيلا ِنَع
 ١ .ماعّطلا َلُوانَت ٍلاحلا يف َرّشابو

 7 ا



 ”ادْخَب لّواح .ُةنطَب َحَمَتْلا ىَّنَع ءلكأو ُبْنَّذلا لكَ

 َجْرْخَي ْنَأ لّواحو .ِْطَتْسَي ْمَلق ِكاَبشلا َنِم َجْرْخَي نأ َكِلَد
 ءاَريثَك لَّواح .اًضْيَأ ْعِطَتْسَي ْمَلَك ءطئاحلا يف ٍةَحْنُق نم

 ءراصلا رص ساد احلا 35و



 اموت ناك يذلا ُهَسْفَت ُرْمَألا ّوه ِبْنَّذلِل َتَدَح ام

 فُطخ ْثَحَجَن ْنَأ اًريثَك ُهَدَعْسَأو .َتُدْحَي ْنأ وجْرَي
 اقام ىف «بضكي بتثلا اق قر خيبه

 «.ْمُهَلُك ِتيبلا لأ ظِقوُتس
 يف يرْوَد َّنآلاو ءَتْوَهَل ْدَقل» :اًلِياق اموت حاصق





 َباَطَحلا هٌؤانِغو اموت ٌحايِص اهّراثأ يلا ةّجَّضلا تق 5

 .َةَعيَص ٌةقاسَم ِرَدَحِب ُهاحّتَقو خَبْطَملا باب ىلإ يَ .ةعنأو ١

 :هتَجْوَرِل لاقو ءاَعِزَقف ءارّولا ىلإ ُباَطَحلا َّدَتْرإ

 (.يسأك وهاس .ةيضاغ كرك ثنو .خبطتلا يفا

 :ثكاق ُهَتَجْوَر َنِككو قاب ُباَّطَحلا داع ام َناعْرُس

 انآ نأ ةيفاك ِبْنَذلا ٍِلْيَق ىلع َكَدْحَو ُرِدِفَت ال ْنَق»



 املاحو .اًديدَّش اَعَرَك َعِرَمَ ِهيَوَبَأ ٌتيدَح اموت ّعَِس
 .يبأ :ِهتْوَص ىَلْعأب َّحَرَص َّحَبطَملا ِنالُخْدَي هيب َعَس
 «!ِبْنَّذلا ٍنْطَب يف انه انأ «يبأ



 َكِلَذ َدْعَب امِهنْبِإ َتْرَص اعِمَس َنيح ٍنادلاولا َشَمَدْنا
 تيضأ دقق ؟لعْفَت اذام» :ٌةَجْوّرلا تاق ليوّطلا .بابخلا

 «.ٍلَجْنِملاِب َبْنَذلا ُتْبَرَص اذإ يِنْبإ
 حرْخُتو ءسأقلاب َتْنَّدلا ُلْثْقأ| :ُباَطَحلا لاقت





 لوتفَملا ٍبْنّذلا َنْطَب ّقَّشو ُهَتيكِس ُباَطَحلا ٌلّوانَت

 .هيئَرحِب اًديعَس قلَّطلا ِءاوّهلا ىلإ اموت َجَرَخَف .ِديدَش ِرَذَحب
 ءاًحَرَق ُةادلاو ىكَبو

 َكانْدَقَ انَنأ اَنََظط» :اهعومُد ُحَسْمَت ّيهو ُهّمُأ ثلاق
 َكتلتلا تفيكو ءَكَعَم .َتَدَح يذلا ام .دّيألا ىلإ

 6 ثكّدلا

 َبْرْهَت ْنَأ يتْذَعو َكَّنإف .ةَرواجُملا ِةَدْلَبلا ىلإ ٍنالُجَّرلا

 «.نْيَمْوَي وأ مْوَي َدْعَب ِتْيَبلا ىلإ َدوعَت ْنَأو ءامُهْنِم
7 0 



 2 رع 00 مف كو ءامُكتْكَرَت ْنَأ سس «ىّنإ)

 0009 تلا نجت نو تْبَلَط «ىلوألا ِةَْيَللا يف .نكامألا 000

 يقاس تعا يناكُرْتَي ْنَأ ءامُهَعَم ينالَمَح ِنْيَذَللا

 00300000 ةءرشأ ينَع نيلفاغ اناكامتْيبو .نّيتَسّيَتملا

 (.ُتْبَرَهو ٍبئْرَأ
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 ًاَديَحَو َكِدوِجَو نم اًقئاخ ع ْمكآ» 1



 نظف قَرَقَا ِةَدِعَم يف انأو ُتْحَرَص» :َباجَأف
 3 هو عم ريالا ب فقم نرخ عام ساو و 22

 ْنِم ٌجّرخأ تدِكو .اهَحَبَدَف اهنكسَت َةَريِرِش اًحور نأ ّيِنَعلا

 انأو َةَدِعَملا َمَلَتْلاو ٌبِْذ ءاج ْنَأ الؤَل اًمِلاس ِةَرَقَبلا ٍةَدِعَم

 17 «.اهلخاد يف

 7 ٍبْنَّذلا عانقإ يف َكّيَطخ ثّئاك» :ُباَطَحلا لاق

 ©9 .25 هل كبْشلا نابضُت ني نم خبطتلا لوعُدب
 ح١ الإو كِيزَص قفأي تخرَص نيح انيك تنع كلو
 3 / «.لَجنملاب كقذلا اَنبَدَح انبأ ول .كيبصت نأ ٌنِكْمُي ناك ُهَنِإَق
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 201 سوق نا

 .ثيداحألا هِذهلو انك ام» :الياق ّمألا ُتْوَص َعَقَْر

 مْؤَيلا َدْعَب ُهَعيِبَن ْنَلو «ىفاعُم ٌعيِلَس ّوهو هانتبَي َّنآلا اموتف

 «.ةلك ايَدلا بكد انزطغأ و
 فِتارَّماْعُم ِءانْثَأ يف اهّلُك ْتَقّرمَت د ْلَق اموت ٌبايِث تناك

 ةاعتشا ام ٌناعدشو :اهدنك ةَديدَج ااث هنأ هل تطاَحَك

 اًعيِمَج اْوَسَت ءريصَت ِنَمَر َدْعَبَو .فيطّللا ُهَلْكَّمو ُهتَصاْسَ

 :ةديعش ةكاع ةايغ اوهاعو ةنعاقلا هنارفاعت







 «ةبوبخملا تاياكجلا» ٌةَلِسْلِس
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 ناديعج- 4

 ثالثلا تازثعلا ١-
 ةمزجلا وبأ ٌرهلا
 ةمئانلا ةريمألا -
 لزتوبار 5

 َيبهّذلا رعَّشلا تاذ ١6

 ةثالثلا بابّدلاو

 ءارمحلا ةريغّصلا ةجاجّدلا 15

 ةيلوصافلاو ماس ١-
 لوفلا ةّيحو ةريمألا -18
 ةّيرحّسلا ردقلا -
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 عدفَضلاو ةريمألا - 0

 يسال كيرتكتلا- ١

 هسا ناينحلاو تلا 5
 بيرغلا رئاطلا 4

 ويكونيب -1
 ريِغَّصلا اموت ١1-

 روطاربمإلا بوث -
 ةريغّصلا رحبلا سورع -

 ةّرولا ٠“
 فيّرلا رأفو ةنيدملا رأف ١"

 ةريهز
 ةباغلا قيرط -8
 لبجلا ريسأ -"4
 ريغَّصلا طاّيخلا -مه

 ٌزوإلا ةيعار "5
 جتا ةكلم -0/
 ةبيجعلا ةبلعلا -"8
 راثلا رئاط 4
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